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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

kulalitatif, dari hasil menyimpulkan definisi yang diajukan para pakar, Dalam 

Bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moloeng (2004:6), mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi,tindakan dll. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpotivime, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai 

instrument, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari generalisasi. Sugiyono (2010:9) Artinya apa yang 

dilakukan oleh peneliti kualitatif  banyak persamaannya dengan detektif atau 

mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun kelapangan untuk 

mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak. 

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kuala Kampar, penulis memilih 

tempat tersebut karena Kecamatan Kuala Kampar merupakan meiliki hutan 

mangrove yang hampir habis di dalam Kabupaten Pelalawan, dengan melihat 

potensi sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kuala Kampar dalam bidang hutan 
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mangrove maka Kecamatan Kuala Kampar salah satu tempat yang tepat untuk 

melakukan penelitin. Adapun tempat penelitian ini di Kecamatan Kuala Kampar 

Kabupaten Pelalawan. 

Adapun waktu penelitian ini yang penulis lakukan mulai dari 06 

November 2016 sampai dengan selesai. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis normative kualitatif, yaitu suatu 

bentuk analisis penelitian yang berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi.  

3.4. Sumber Data 

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan 

bertujuan, maka data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang 

dihadapi. Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu 

sekunder dan primer, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut: 

3.4.1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara 

bebas terstruktur,  yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, 

tanpa terikat suatu susunan pertanyaan struktur yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, namun tetap memiliki pedoman yang mengacu serta relevan dengan 

kerangka dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk 

memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tanpa harus melenceng dari 

tujuan dilakukannya penelitian, di antaranya: 
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a. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara. 

b. Hasil observasi penulis dilapangan. 

c. Dokumentasi/foto-foto mengenai keadaan dilapangan. 

d. Dan sebagainya. 

3.4.2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi kepustakaan 

mengenai peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature-literatur, 

dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dan relevan dengan 

permasaalahan yaitu kebijakan pemerintah desa dalam melestarikan hutan 

mangrove.  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

3.5.1. Observasi 

Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi dalam Sugiono 

(2010:145) atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara 

sistematis dan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-

kejadian yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubunganya dengan 
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penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung 

di lapangan. 

3.5.2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang 

mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan 

data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan 

belum begitu sempurna terjaring dengan teknik kuesioner. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara kepada pihak Dinas Kehutanan,: 1 orang anggota 

Dinas UPTD Kehutanan Kecamatan Kuala Kampar, Camat Kuala Kampar,1 Kasi 

Pemerintahan Camat Kuala Kampar, masyarakat setempat, yang penulis jadikan 

sebagai key informan. 

3.5.3. Kuesioner ( Angket ) 

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di 

Kecamatan Kuala Kampar baik menemui langsung maupun di bantu oleh pihak 

desa untuk menyebarkannya, kuesioner tersebut dalam 3 hari baru terkumpul 

keseluruhannya. 

3.5.4. dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, dan sebagainya yang bisa 

membantu dalam pembuatan penelitian ini, Suharsimi Arikunto (2010:274). 

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai keadaan 

Hutan Mangrove, foto-foto mengenai wawancara. 
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3.6. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek 

yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2007 : 90). Sedangkan sampel 

merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara 

keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian. 

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kepala Dinas  UPTD Kehutan dan Perkebunan Kecamatan Kuala 

     Kampar; 

b. Camat Kuala Kampar 

c. Kasi Pemerintahan Camat Kuala Kampar 

e. Masyarakat/pengguna jasa hutan 

 Sedangkan untuk masyarakat Kecamatan Kuala Kampar menggunakan 

pengambilan sampel dari populasi menggunakan Teknik Slovin Sampel dimana 

dalam menentukan sampel ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

 n = Sampel 

 N = Populasai 

    = Tingkat Kesalahan (0,1)/10% dari jumlah populasi. 

 Dengan demikian sampel yang diambil dari populasi di atas adalah sebagai 

berikut : 
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     19271 

n =  

       1 + 19271 x 0,1² 

 

                19271 

n = 

       1 + (19.271 x 0,01) 
 

   19271 

n =  

   193,71 

 

n = 99,48 jadi di genapkan menjadi 100 orang. 

Dari rumus slovin sampel di atas dapat kita ketahui bahwa sampel yang 

diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 100 orang dari 

19.271 orang jumlah populasi masyarakat di Kecamatan Kuala Kampar. 

3.7. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah 

dicek keabsahannya selanjutnya diproses melalui langkah-langkah yang bersifat 

umum, yaitu: 

1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk 

uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting dan dicari tema polanya. 

2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang terkumpul telah 

direduksi, mencari maknanya, pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang 

sering timbul dan kemudian disimpulkan. Dalam menganalisis, 

penelitian ini penulis akan menggambarkan secara utuh dan nyata. 


